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A citação de Paulo nos faz refletir sobre o sentimento 
de gratidão. Sentimento esse que, nos dias de hoje, 
está desaparecendo. O que é uma pena, pois é uma 
virtude linda, que engrandece nosso Espírito. É difícil 
atualmente ouvir um «muito obrigado». Muitos acham 
que as pessoas não fazem mais do que sua obrigação. 
Filhos em relação aos Pais, patrões em relação aos seus 
funcionários e, quantos também quando são servidos 
à mesa por um garçom não dizem nada, ou pensam e 
dizem: «eles ganham para isso».
Sem contar em agradecer a Deus! Muitos se levantam 
e vão dormir sem dizer um «obrigado, Senhor». E olha 
que em nossos dias temos várias situações para sermos 
gratos. E é exatamente o que Paulo nos diz nessa 
carta. Porque não foi só ao povo de Éfeso que ele disse. 
O Evangelho é atual e, hoje, ele diz para nós: «Prestem 
atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os 
ignorantes, mas como os sábios». (15:5) Em seguida, ele 
pede para não agirmos como pessoas sem juízo, mas que 
procuremos entender o que Deus quer de cada um. Até 
que diz: «Animem uns aos outros, cantem hinos e salmos 
de louvores a Deus. Em nome de nosso Sr. Jesus Cristo, 
agradeçam sempre todas as coisas a Deus, que é Pai».
E aí podemos nos perguntar: será que estamos agradecendo 
tudo o que Deus nos deu e nos dá a cada instante? 
E até podemos responder: mas agradecer o quê? As 
dificuldades? Os problemas?
Mas, isso Deus não dá para ninguém, somos nós que 
criamos ao nos afastar de suas leis. Ele nos dá o sol 
que vem nos dar bom-dia, as flores que enfeitam e 
perfumam nossas vidas. A alegria de poder ver, ouvir, 
falar, andar. A capacidade de poder aprender e ensinar.
«Ah! Mas isso são coisas normais...», podemos pensar.
Será? Nem todos podem fazer isso, é que temos tudo 
como normal, mas são dádivas de Deus. Ele nos fornece 
muitos talentos para possibilitar nosso crescimento e 
evolução como Espíritos que somos.
E nós nem percebemos quantos milagres temos em 
nossos dias, como em um exemplo imaginário em 
que Jesus resolveu descer à Terra para ajudar como 
médico no SUS. Logo que chegou, já começaram os 
comentários: «Tá vendo, chegando atrasado de novo.» 
Quando ele pede para entrar o primeiro, era um rapaz 
na cadeira de rodas, com muita dor na coluna e não 
conseguia andar. Ele olha e diz: «Levanta e anda, você 
está curado». E o rapaz sai da sala andando. Quando 
chega lá fora, o próximo paciente lhe pergunta: «como 
é o médico?» E ele responde: «igual a todos, nem 
mediu a pressão». Ou seja, é mais fácil reclamar do que 
reconhecer e agradecer.
E no Evangelho de Jesus, há varias passagens que nos 
chamam a atenção para o sentimento de gratidão.
«E sede agradecidos» (carta de Paulo aos Colossenses, 3:15).
«Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em 
Cristo Jesus.» (carta de Paulo aos Tessalonicenses, 5:18).

Agradecimento
“Sempre e por todas as coisas, no nome do nosso Sr. Jesus Cristo, rendei 

graças a Deus, que é Pai.” 
Paulo, Efésios (5:20)

Isso porque Paulo sabia o quanto somos ricos e 
abençoados pelo Pai da Vida.
Temos de agradecer ao Pai até nos momentos difíceis, 
pela nossa família. 
«Família? Isso porque você não tem a minha», muitos 
pensam assim. Para uns, família é uma benção, para 
outros, um castigo.
Outro dia, ouvi uma pessoa dizer que a família dela 
era maravilhosa no porta-retratos, porque fora era 
um desastre. Mas, porque pensamos assim se fomos 
nós mesmos que escolhemos? Não estamos juntos por 
acaso. Se estamos aqui é para aprender a nos respeitar 
e nos amar. Afinal, Jesus não veio nos ensinar religião, 
mas veio nos ensinar a amar, nos mostrando que 
somos todos iguais perante o Pai, e que só estamos 
em patamares diferentes na caminhada evolutiva. Se 
já temos o conhecimento desse Evangelho, cabe a nós 
dar o primeiro passo: estudar o Evangelho de Jesus, 
renovar, propor transformações, ser melhor a cada dia, 
mudar formas de pensamento, de sentimentos, ações... 
Nossa!  Como temos de ser gratos a Deus. Quantas 
coisas ele nos dá!
Ele coloca anjos em nossas vidas, aos quais chamamos 
de amigos, que estão sempre ali, prontos a nos ajudar, 
tanto aqui na terra como no plano espiritual. 
Já está na hora de começarmos a desenvolver esse 
sentimento, essa virtude de gratidão em nossas vidas. 
Mesmo nos momentos mais difíceis, afinal são eles que 
nos aproximam do Pai. Tentar vê-los como momentos 
de aprendizado, tirando o melhor da situação. E, acima 
de tudo, confiantes na sabedoria Divina.
«A gratidão é uma virtude que deve ser cultivada como 
uma flor, com carinho e amor.»
Nossa! Como somos ricos e abençoados por Deus, 
quanto temos a agradecer, quantos talentos a serem 
usados a nosso benefício e auxílio ao nosso próximo.
Poder levantar, agradecer pelo dia, pedindo ao Pai que 
seja um dia abençoado. E, se a situação estiver muito 
difícil, vamos pedir auxílio aos nossos mentores, pedir 
forças, entendimento. Com certeza receberemos. 
O convite foi feito, o Evangelho está aí, mas para seguir, 
precisamos querer.
«Quando fizerdes algo de bom, esqueça. Mas quando 
receberdes algo de bom, jamais esqueça, agradeça.»
Que a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossas vidas.
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